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Abstract  
 
A possible “Brexit” and the sources of the British law. Practical implications 
In this study, the author describes the situation of the Great Britain, considering the 

referendum of 23 June regarding the British law system and the presentation of the 
evolution post-accession to the Community space. 

The structure and the content of the study reveal the consequences which Brexit has in 
Great Britain, as a Member State of the European Union. Moreover, the author examines in 
that study the report published by The Law Society – the largest professional association of 
lawyers in Great Britain – as regards the manner in which its members consider the 
question of the referendum consequences, the impact areas and the strategies proposed in 
both post-referendum situations, that Great Britain should remain a member of the EU with 
renegotiation procedures of its status or that it should go out of the EU and its negotiations 
regarding its new legal status. 

Finally, the author draws the conclusions of this report. 
 
Keywords: Brexit, Member of the EU, British law, common law, report of Law Society, 

cross-border cooperation. 
 
 
1. Premize  
Ce au în comun blockbuster-ul „Star Trek” şi Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului? Nu, nu este o glumă, ci o întrebare serioasă, iar răspunsul 
este: actorul principal, Sir Patrick Stewart – alias Căpitanul Picard din îndrăgitul 
serial, care, într-un clip-pamflet cu multe vizualizări pe net[1], reuşeşte o pledoarie 
amuzantă pentru menţinerea unuia dintre cele mai importante izvoare de drept 
englez, legea The Human Rights Act din 1998, prin care s-au transpus în sistemul 
juridic britanic prevederile CEDO. Această lege de rezonanţă constituţională, 
extrem de importantă pentru drepturile şi libertăţile individuale dintr-o ţară fără 
constituţie scrisă, este doar unul dintre multele acte normative de inspiraţie 
europeană care au devenit ţinta atacurilor celor care vor ieşirea Marii Britanii din 
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UE la referendumul care va fi organizat pe 23 iunie de către premierul conservator 
David Cameron, ca urmare a promisiunii făcute în campania electorală din 2015. 

Cele două tabere care se înfruntă la referendum şi-au însoţit campaniile de 
informare a publicului de studii de impact mai ales în trei domenii fundamentale – 
economia, sistemul juridic şi securitatea naţională. Din punct de vedere economic, 
curentul majoritar este pentru menţinerea de status quo, întrucât costurile pe care 
le-ar implica negocierea unor acorduri comerciale separate între Marea Britanie ca 
non-membru în UE şi alte state (europene sau nu) ar fi uriaşe. După cum puncta 
un editorialist al săptămânalului „The Economist”, problema care se pune din 
perspectiva mediului de afaceri este alegerea între primatul suveranităţii naţionale 
şi primatul economiei[2]. Din perspectiva implicaţiilor juridice, argumentele folosite 
de părţi în susţinerea poziţiilor lor acoperă o gamă largă şi colorată, de la 
campaniile pro UE, în care s-au implicat personalităţi cunoscute ale lumii artistice, 
cum este şi cazul lui Patrick Stewart sau a actriţei Helena Bonham Carter, deveniţi 
avocaţi ai beneficiilor pe care dreptul european le-a avut asupra drepturilor şi 
libertăţilor din Marea Britanie, până la susţinerile fanteziste ale politicienilor 
englezi privind procentul pe care legislaţia de provenienţă europeană îl ocupă în 
sistemul de drept englez, procent care variază între 7% din punctul de vedere al 
taberei pro UE sau 13% conform premierului David Cameron, până la 75% din 
perspectiva celor care susţin Brexit-ul[3]. Diferenţele între procentele avansate 
relevă, pe de o parte, atitudinea abivalentă a societăţii britanice privind fenomenul 
european, pe de altă parte, reflectă o realitate inevitabilă cu care se confruntă 
sistemul juridic englez din chiar momentul aderării Regatului Unit la spaţiul 
comunitar european în ianuarie 1973, şi anume multiplicarea izvoarelor de drept 
englez şi modificarea ierarhiei acestora prin influenţa directă sau indirectă pe care 
o exercită legislaţia europeană. 

Urmările unui vot pentru ieşirea din UE asupra sistemului juridic au făcut şi 
obiectul unor studii temeinic fundamentate de profesiile juridice a căror activitate 
ar urma să fie afectată de acesta. Una din cele mai influente asociaţii profesionale a 
avocaţilor din Marea Britanie – The Law Society – a publicat în octombrie 2015 un 
raport privind felul în care membrii săi privesc problema consecinţelor referendu-
mului, ariile de impact şi strategiile propuse în ambele situaţii post-referendum, 
rămânerea Marii Britanii ca membru UE cu proceduri de renegociere a statutului 
său sau ieşirea din UE şi negocierile privind noul statut juridic. Concluziile acestui 
raport vor fi prezentate în secţiunea a treia a acestui articol. 

Pentru a înţelege mai exact amploarea consecinţelor practice pe care referen-
dumul din 23 iunie îl va avea asupra sistemului de drept britanic, considerăm că 
este necesară o prezentare a evoluţiei post-aderare la spaţiul comunitar a surselor 
de drept englez, în speranţa că vom contribui şi la modificarea percepţiei multor 
jurişti români cu privire la trăsăturile caracteristice sistemului juridic englez, 
fundamentate mai puţin pe o cunoaştere directă a sa, cât mai mult din perspectiva 
pur teoretică a unor tipologii juridice astăzi depăşite în bună parte, de inspiraţie 
franceză sau germană. 
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2. Evoluţii recente în ierarhia izvoarelor dreptului britanic 
Printre particularităţile sistemului englez de common law, care îi fascinează pe 

juriştii europeni de formaţie continentală („civil lawyers” – în terminologia 
engleză) încă de la începutul secolului al XIX-lea şi care i-a determinat pe unii 
comparatişti să vorbească despre „incomensurabilitatea” celor două culturi juri-
dice, sunt prezenţa dreptului cazuistic ca izvor de drept, absenţa codificărilor vaste 
de tipul Codului civil napoleonian şi structura specifică a instanţelor de judecată. 
Operând o simplificare descriptivă a caracteristicilor celor două sisteme, s-a 
afirmat în doctrina engleză că „distincţia obişnuită care se face între cele două 
sisteme este aceea că sistemul de common law tinde să se concentreze pe precedent 
şi, prin urmare, pe judecător, permiţând o abordare discreţionară, ad hoc şi 
pragmatică a problemelor individuale care sunt deferite instanţelor, în timp ce 
sistemul de drept civil tinde să fie o masă codificată de principii generale abstracte, 
care controlează exercitarea puterii discreţionare judiciare[4]”. 

Deşi aceste particularităţi se regăsesc în sistemul juridic englez şi astăzi, 
întrebarea care se pune este în ce măsură ele au suferit modificări datorită presiunii 
unor factori modelatori interni şi externi, cum ar fi apartenenţa la sistemul de drept 
comunitar şi ratificarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului (CEDO), 
creşterea complexităţii relaţiilor sociale şi economice şi necesitatea reglementării lor 
într-o manieră eficientă şi rapidă – ceea ce a dus la creşterea importanţei legislaţiei 
scrise, precum şi sporirea exigenţelor justiţiabililor în ceea ce priveşte accesul la 
justiţie – lucru care a condus la modificarea schemelor de finanţare pentru 
acordarea de asistenţă judiciară a persoanelor defavorizate, la reorganizarea 
instanţelor de judecată şi la unificarea de facto a celor două categorii tradiţionale de 
practicienilor dreptului – barristers şi solicitors – cu scopul de a scădea costurile 
accesului la justiţie. 

 
2.1. Aderarea Marii Britanii la Comunitatea Economică Europeană (ECC) în 

1973 a avut efecte majore asupra sistemului juridic englez, prin crearea unor noi 
surse de drept. Tratatul de aderare al Regatului Unit stabileşte că dreptul 
comunitar se aplică cu prioritate faţă de dreptul englez, în situaţiile când acestea 
sunt în conflict, iar aplicarea dreptului englez trebuie să se facă în lumina dreptului 
comunitar, aşa cum a fost stabilit prin hotărârile Curţii Europene de Justiţie. 
Implicaţiile acestei aderări s-au simţit atât în plan constituţional, prin limitarea 
puterilor Parlamentului, cât şi în planul dreptului privat sau public. 

În planul dreptului privat, de exemplu, preluarea dreptului comunitar a avut 
un impact deosebit de important asupra îmbunătăţirii statutului unor categorii de 
subiecţi de drept, cum ar fi, de exemplu, acordarea de drepturi egale salariaţilor cu 
norme parţiale cu cele ale salariaţilor cu normă întreagă sau stabilirea echiva-
lentului englez al salariului minim pe economie. Toate consecinţele în plan juridic 
referitoare la legislaţia muncii în favoarea angajaţilor, într-o ţară cu o puternică 
cultură individualistă şi liberală, cuplate cu problema crescândă a imigraţiei şi a 
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abuzurilor privind sistemul ajutoarelor sociale, au contribuit semnificativ la 
sporirea sentimentelor antieuropene a unei proporţii semnificative a societăţii 
britanice, culminând cu organizarea referendumului din 23 iunie. 

În privinţa implicaţiilor constituţionale, Tratatul de la Lisabona pentru modi-
ficarea tratatelor constitutive ale UE, ratificat de către Marea Britanie la 19 iunie 
2008, a oferit prin prevederile art. 50 baza legală pentru posibila retragere a 
oricărui stat-membru din spaţiul comunitar. 

 
2.2. Alături de dreptul comunitar, o menţiune specială ca sursă recentă de 

drept necesită şi Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), ale cărei 
prevederi au devenit – cu anumite excepţii – aplicabile în dreptul intern englez 
prin promulgarea legii The Human Rights Act (HRA) în 1998, intrată în vigoare în 
1999. 

The Human Rights Act 1998 a realizat, pentru prima oară în istoria constitu-
ţională britanică o enumerare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale – care în 
alte state sunt, de obicei, conţinute în constituţie sau într-o cartă a drepturilor. Până 
la adoptarea actului, drepturile şi libertăţile individuale erau nominalizate şi 
protejate prin diverse acte normative (statutes), şi în principal prin recunoaşterea 
lor de către instanţele de judecată. Deşi reacţia societăţii britanice la adoptarea legii 
a fost în general pozitivă, nu au lipsit criticile la adresa ei, în special datorită 
controversei (nerezolvate) asupra rolului de creator de drept al instanţelor 
superioare engleze, care aplică prevederile actului în cauze individuale. Mai mult, 
Marea Britanie a încorporat prevederile CEDO cu rezerve şi derogări (art. 14 şi 15). 
Derogările de la Convenţie au permis guvernului britanic să adopte legi care 
încalcă prevederile CEDO privind, e.g., libertatea persoanei sau dreptul la libera 
circulaţie, ca: The Anti-Terrorism Crime and Security Act 2001, abrogat prin The 
Prevention of Terrorism Act 2005, în urma emiterii de către Camera Lorzilor – în 
calitate de instanţă supremă de apel – a unei declaraţii de neconformitate a 
primului act normativ cu The HRA 1998, într-un caz în care mai multe persoane 
suspectate de terorism fuseseră reţinute şi apoi arestate fără proces [cauza A & Z & 
Others vs.. Secretary of State for the Home Department din 2004][5]. Alte critici au 
subliniat faptul că, la momentul adoptării ei de către Marea Britanie, CEDO era 
depăşită din punct de vedere social, multe aspecte şi nevoi care necesită protecţie 
ale societăţii actuale nefiind acoperite de convenţie (cum ar fi, de exemplu, 
protecţia împotriva discriminării pe bază de orientare sexuală). în plus, stilul 
tehnicii legislative în care este redactată CEDO – mai general şi mai succint – diferă 
substanţial de tehnica legislativă engleză, mult mai precisă şi mai detaliată, 
alimentând astfel temerile că instanţele vor avea o libertate prea mare în a 
interpreta convenţia şi în a-i stabili domeniul concret de aplicare. 

Deşi nu este parte a dreptului comunitar, referinţa europeană din titlu a făcut 
ca această lege să devină în ultima vreme ţinta unei susţinute campanii care 
vizează abrogarea ei, în ciuda beneficiilor sale asupra unui sistem juridic care nu 
are (încă) o constituţie scrisă, care să reglementeze expressis verbis drepturile şi 
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libertăţile fundamentale ale cetăţenilor. Cauzele reale ale „antipatiei” multor 
britanicilor faţă de prevederile CEDO au legătură mai ales cu problematica luptei 
împotriva terorismului şi a imigraţiei ilegale, datorită mecanismelor procedurale – 
apelul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului – care sunt subsumate art. 6 din 
Convenţie – dreptul la un proces echitabil. Actualul ministru de interne, Theresa 
May, care susţine rămânerea în UE a Regatului Unit, a declarat recent că nu 
dreptul european ar fi sursa problemelor juridice ale Marii Britanii, ci chiar 
prevederile CEDO, care „leagă mâinile parlamentului, nu contribuie cu nimic la 
prosperitatea noastră, ne slăbesc securitatea prin împiedicarea deportării unor 
străini periculoşi – şi nu schimbă cu nimic atitudinea unor guverne ca cel al Rusiei 
cu privire la drepturile omului”[6]. 

 
2.3. Legile elaborate de Parlament (Acts of Parliament) sunt considerate de 

doctrina engleză recentă (spre posibila mirare a juristului continental!) drept izvor 
principal de drept, toate celelalte forme create în interiorul sistemului juridic 
britanic fiind considerate surse secundare (dreptul cazuistic, obiceiul juridic, 
cutuma, legislaţia delegată etc.).[7] Legislaţia delegată sau subordonată depăşeşte ca 
volum şi complexitate actele parlamentului. Ea este adoptată de către un organ sau 
persoană căreia Parlamentul i-a delegat expres puterile sale legislative. Din punctul 
de vedere al forţei juridice, legislaţia delegată are aceeaşi forţă juridică ca legislaţia 
primară, dar numai în condiţiile prevăzute de legea de abilitare. Ca tipuri de 
legislaţie delegată se întâlnesc: Orders-in-Council (care permit elaborarea de către 
Consiliul privat – Privy Council – a unor acte importante, cu ocolirea procedurii 
parlamentare greoaie); instrumentele statutare (statutory instruments) – sunt un 
mijloc folosit de miniştrii pentru promulgarea unor prevederi specifice; Bylaws – 
reglementări ale autorităţilor locale şi ale altor autorităţi publice; Professional 
regulations – reglementări elaborate de anumite corpuri profesionale în virtutea 
unei abilitări speciale, cu aplicabilitate generală asupra profesiei respective 
(reglementările elaborate de Law Society privind statutul solicitors) etc. Ca şi în 
sistemul de drept continental (şi mai ales în România!), folosirea frecventă a 
legislaţiei secundare a suscitat numeroase critici, care se referă în special la faptul 
că se eludează problema răspunderii politice şi a dezbaterilor publice pe teme de 
interes naţional ce urmează a fi reglementate prin intermediul legislaţiei delegate, 
procesul participării democratice la elaborarea propriului drept scăpând de sub 
controlul electoratului. Puterea legislativă a Parlamentului este astfel erodată, şi 
instituţia înseşi supusă discreditării. Deşi instanţele de judecată engleze nu pot 
declara neconstituţionale actele de legislaţie primară, ele exercită controlul judiciar 
asupra legislaţiei secundare, neezitând să infirme anumite prevederi date cu 
depăşirea legii de abilitare. 

Un aspect foarte important de subliniat este faptul că dreptul european a fost 
încorporat în dreptul naţional şi prin intermediul legislaţiei derivate, iar ieşirea 
Marii Britanii din UE ar putea duce la o avalanşă de abrogări automate a unui corp 
substanţial de legislaţie. 
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2.4. Dreptul cazuistic rămâne în continuare o componentă fundamentală a 
izvoarelor de drept englez, deşi doctrina britanică nu împărtăşeşte în unanimitate 
convingerea juriştilor continentali privind rolul de creator de drept al judecătorului 
de common law. Sistemul precedentului judiciar englez a fost deopotrivă lăudat şi 
criticat. Cele mai frecvent menţionate critici se referă la: a) rigiditatea sistemului 
cazuistic – un precedent obligatoriu se va aplica într-un caz similar chiar dacă acest 
lucru va conduce la o soluţie injustă, atâta timp cât precedentul respectiv nu este 
abrogat; b) complexitatea sa – rezultată în special din numărul uriaş de speţe 
soluţionate de-a lungul timpului, adunate de obicei în culegeri de precedente – law 
reports; (c) imprevizibilitatea sa – judecătorul are posibilitatea de a recurge la 
procedeul diferenţierii circumstanţelor reale ale unui caz pentru a eluda de facto 
aplicarea unui precedent obligatoriu; (d) caracterul retroactiv al unor decizii – ale 
căror reguli de drept se aplică chiar unor fapte petrecute înaintea pronunţării 
deciziei în cauză; (e) caracterul nedemocratic al sistemului cazuistic. Acest ultim 
aspect a iscat numeroase controverse, întrucât ridică problema dificilă a separării 
puterilor în stat. S-a afirmat că elaborarea dreptului de către un organism judiciar 
care nu a fost ales în mod democratic ca Parlamentul este neconstituţională, 
întrucât judecătorii îşi depăşesc atribuţiile de aplicare a legii, uzurpând locul 
Parlamentului ca unică autoritate legiuitoare. Pe de altă parte, se subliniază câteva 
din avantajele incontestabile pe care le oferă sistemul cazuistic: caracterul cert, 
previzibil, rezultat în urma aplicării principiului că în speţe similare se vor pronunţa 
hotărâri identice; flexibilitatea jurisprudenţei permite ca dreptul să se comporte ca 
un organism viu, adaptându-se mai repede şi mai eficient la nevoile schimbătoare 
ale societăţii decât legislaţia scrisă, care trebuie adoptată printr-o procedură 
parlamentară greoaie. 

Un important sprijin pentru dezvoltarea common-law-ului englez a venit 
odată cu adoptarea reformei constituţionale din 2005 prin legea The Constitutional 
Act, prin care s-au luat măsuri concrete pentru întărirea independenţei judiciare şi 
separarea puterilor în stat. 

 
2.5. Equity (echitatea) rămâne în continuare o sursă importantă de drept, 

„bazată pe principiile imparţialităţii şi justiţiei naturale”[8], mai ales în domeniul 
succesiunii testamentare şi a trust-urilor, şi nu abdică de la rolul său de a fi 
„supapa de siguranţă” a common-law-ului englez prin crearea unor remedii 
juridice în echitate care să ajute la depăşirea constrângerilor procedurale în cazuri 
determinate. 

 
2.6. Obiceiul juridic, ca sursă minoră de drept, este în prezent, destul de rar 

întâlnită în practică, jucând un rol nesemnificativ în dreptul englez, fiind aplicabil 
doar raporturilor de vecinătate, folosirii râurilor, fluviilor, lacurilor pentru pescuit, 
organizarea de târguri locale etc. Alături de acestea, dar într-o categorie aparte se 
încadrează uzanţele comerciale, care au beneficiat de-a lungul timpului de o 
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protecţie sporită şi chiar au avut instanţe separate de soluţionare a litigiilor (the 
Admiralty Court, the Star Chamber). 

Această scurtă prezentare a modificărilor suferite de sursele dreptului englez 
mai ales în ultimele două decenii ajută la identificarea complexităţii problemei pe 
care o eventuală retragere a Marii Britanii din UE o va avea asupra întregii 
arhitecturi juridice din Regatului Unit. Deşi beneficiile statutului de membru UE 
depăşesc cu mult eventualele inconveniente, societatea britanică a dat dovadă 
într-o proporţie mare de un euroscepticism persistent mai ales cu privire la 
preluarea acquis-ului comunitar. 

 
3. Implicaţii practice ale referendumului din 23 iunie 
 
3.1. Domenii juridice cu grad ridicat de impact 
După cum am arătat în secţiunea 1, campaniile susţinătorilor pro sau contra 

„Brexit” au fost însoţite de ample acţiuni de informare a publicului de către ambele 
tabere, dar şi de studii de impact în aproape toate sectoarele fundamentale ale 
societăţii – economia, relaţiile internaţionale, sistemul juridic şi securitatea 
naţională. 

În domeniul juridicului, de exemplu, numeroase organizaţii profesionale ale 
avocaţilor au elaborat premergător referendumului strategii şi ghiduri de conduită 
pentru a-şi pregăti membrii pentru efectele juridice asupra activităţii şi clienţilor 
lor. Printre acestea se numără şi Law Society of England and Wales, care prin 
raportul său din octombrie 2015 a făcut o analiză sistematică a tuturor palierelor 
juridice care vor suporta consecinţelor referendumului, atât în situaţia rămânerii 
Marii Britanii ca membru UE, cât şi în eventualitatea renunţării la acest statut. 
Raportul – disponibil online[9] – constituie una din principalele surse pentru 
informaţiile care urmează să fie prezentate în continuare. 

În ceea ce priveşte impactul referendumului asupra exercitării profesiilor 
legale, se estimează că ieşirea din UE a Marii Britanii va avea un impact negativ 
asupra exportului de servicii juridice de către firmele britanice în alte jurisdicţii, 
având în vedere că în prezent avocaţii englezi beneficiază de pe urma principiului 
liberei circulaţii a mărfurilor şi serviciilor, ca principiu fundamental european. 
Conform statisticilor interne, în 2014 firmele din Anglia şi Ţara Galilor au înfiinţat 
un număr de 219 birouri în ţările UE, Regatul Unit fiind în prezent cea mai mare 
piaţă de servicii juridice din spaţiul european. Impactul dreptului european asupra 
prestării serviciilor juridice nu se limitează doar la aspecte strict economice, ci 
afectează în mod direct şi modalitatea concretă de consiliere a clienţilor care îşi 
desfăşoară activităţi economice pe teritoriul UE pe aspecte foarte specializate ale 
dreptului, cum ar fi legislaţia europeană a achiziţiilor publice, protecţia consuma-
torului, dreptul mediului, acordarea subvenţiilor în agricultură etc. Având în 
vedere gradul de interdependenţa economică ce există în acest moment între 
Marea Britanie şi celelalte state UE, clienţii britanici care şi-au deschis deja sedii 



Un posibil „brexit” şi izvoarele dreptului englez. Implicaţii practice 133 

secundare în UE sunt expuşi riscurilor instabilităţii legislative care ar rezulta fie în 
urma ieşirii din UE, fie în urma renegocierii statutului de membru al UK. 

Cum o proporţie semnificativă a veniturilor realizate prin activităţile de 
consultanţă juridică provine de la sectorul financiar – bănci, instituţii de creditare 
ş.a.m.d., se analizează şi consecinţele unei posibile ieşiri din UE asupra acestui 
sector. Pierderea atractivităţii ca centru financiar pe plan internaţional a Marii 
Britanii va avea un efect de domino asupra tuturor celorlalte sectoare economice 
conexe, cum ar fi serviciile juridice, de contabilitate şi consultanţă. Spre deosebire 
de acestea, activitatea firmelor de consultanţă medii şi mici ar putea beneficia de pe 
urma unui Brexit, dacă sunt specializate pe domenii ca dreptul străinilor (drept 
internaţional privat), spre exemplu. 

Cum Raportul Law Society, întocmit pe baza interviurilor cu un număr 
impresionant al membrilor săi, propune şi soluţii pentru gestionarea efectelor în 
cazul unui Brexit, modelele propuse sunt de tipul Elveţiei sau Norvegiei, cu o 
marcată preferinţă pentru modelul norvegian care ar permite păstrarea în mare 
parte a dreptului european în domenii-cheie ca dreptul concurenţei, achiziţiilor 
publice sau dreptului muncii, dar cu reducerea contribuţiei financiare a Marii 
Britanii la bugetul UE. 

Importanţa Marii Britanii ca jurisdicţie aleasă pentru rezolvarea litigiilor în 
materia tranzacţiilor comerciale internaţionale ar avea, de asemenea, de suferit. 
Atractivitatea Angliei şi a Ţării Galilor sub acest aspect este consecinţa unei 
multitudini de factori convergenţi, cum ar fi atractivitatea capitalei londoneze ca 
centru mondial financiar, calitatea şi pregătirea profesională a judecătorilor, stabi-
litatea legislativă, imparţialitatea, folosirea limbii engleze ca limbă internaţională, 
influenţa globală a sistemului de common law asupra altor sisteme de drept. 

În ceea ce priveşte aspectele de drept substanţial, efectele unui posibil Brexit 
ating toate domeniile dreptului, de la cooperarea în materia combaterii spălării 
banilor până la dreptul consumatorilor, dreptul comercial, dreptul muncii, dreptul 
familiei, dreptul proprietăţii intelectuale ş.a.m.d. În domeniul combaterii spălării 
banilor, de exemplu, chiar dacă Marea Britanie ar ieşi din UE, tot ar fi ţinută să-şi 
respecte angajamentele luate ca urmare a statutului internaţional de membru FATF 
–The Finanacial Action Task Force. În privinţa cooperării judiciare în materia justiţiei 
civile şi comerciale, a recunoaşterii hotărârilor judecătoreşti sau a declanşării 
procedurilor de insolvenţă pe teritoriul UE, legislaţia europeană este cuprinsă 
într-o serie de instrumente juridice, cum ar fi, inter alia, Regulamentul CE 
(Consiliului Uniunii Europene) nr. 1215/2012 privind competenţa judiciară şi 
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială, 
Regulamentul CE nr. 805/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind 
titlul executoriu european pentru creanţele necontestate sau Regulamentul CE nr. 
1896/2006 privind instituirea unei proceduri europene a somaţiei de plată etc. 
Dacă în cazul unui Brexit, întreg eşafodajul cooperării statale la nivel de jurisdicţie 
va fi pus sub semnul întrebării, în cazul unor scenarii de rămânere în UE 
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post-referendum se apreciază că aceste aspecte nu vor face obiectul unei posibile 
renegocieri. 

În ceea ce priveşte aspectele de drept penal şi de cooperare transfrontalieră 
în materia combaterii criminalităţii, Marea Britanie şi-a rezervat prin tratatul de 
aderare câteva domenii în care poate să-şi exercite prerogativa de opt-out de la 
aplicarea unei măsuri legislative europene. Deşi până acum, Uniunea Europeană 
s-a ferit să ia măsuri de armonizare legislativă la nivelul justiţiei penale, ca în cazul 
altor domenii, un mare număr de instituţii juridice create pentru cooperare 
interstatală au un impact direct asupra politicilor penale din Regatul Unit. Odată 
cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, competenţa Curţii de Justiţie a 
Uniunii Europene se extinde şi asupra Marii Britanii, care până la momentul 
ratificării tratatului nu se supunea jurisdicţiei sale. Complexitatea relaţiilor de 
cooperare în domeniul politicii penale va duce, după toate previziunile, în ambele 
scenarii post-referendum, la menţinerea actualei structuri juridice, mai ales că 
cetăţenii britanici şi companiile britanice, chiar şi în eventualitatea ieşirii din UE, 
tot vor fi putea fi afectaţi de reglementările europene, în măsura în care se 
efectuează cercetarea prealabilă sau se declanşează urmărirea penală împotriva 
acestora în alte state din UE. 

Materia dreptului muncii este una dintre cele mai controversate din punctul 
de vedere al impactului reglementărilor comunitare, suscitând de-a lungul vremii 
critici aspre din partea mediului de afaceri britanic, care vedea în măsurile 
legislative pro-angajaţi ale Uniunii Europene o piedică în calea dezvoltării 
afacerilor, impunând costuri mari pentru angajatori şi fiind complet străine de 
spiritul întreprinzător britanic. Cultura juridică europeană este centrată mai mult 
pe negocieri colective ale contractului de muncă, pe când în Marea Britanie 
accentul cade pe relaţia individuală angajat-angajator şi a drepturilor şi obligaţiilor 
reciproce asupra cărora cele două părţi cad de acord. Măsuri legislative adoptate ca 
urmare directă a transpunerii directivelor europene includ recunoaşterea princi-
piului nediscriminării, indemnizaţia de concediu, protecţia datelor cu caracter 
personal, concediul parental ş.a. Ceea ce se va întâmpla cu legislaţia adoptată în 
acest domeniu este greu de prevăzut dacă se va ajunge la Brexit, dar este puţin 
probabil ca odată drepturile câştigate să poată să fie suprimate cu uşurinţă. 

 
3.2. Poziţia oficială a premierului privind menţinerea Marii Britanii în cadrul 

Uniunii Europene 
Principiile unei viitoare renegocieri a statutului de membru UE al Marii 

Britanii au fost anunţate de premierul David Cameron la 23 ianuarie 2013 şi 
privesc, în esenţă, următoarele aspecte: redobândirea unor prerogative ale suvera-
nităţii naţionale, cooperarea parlamentelor europene pentru a bloca legislaţia 
europeană nedorită, simplificarea birocraţiei pentru mediul de afaceri, sistemul de 
justiţie şi forţele de ordine să nu mai fie constrânse de deciziile CEDO, redefinirea 
dreptului la liberă circulaţie pentru a bloca abuzul sistemului de beneficii sociale şi 
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o clauză de opt-out pentru Marea Britanie de la prevederea Tratatului de la 
Lisabona privind conceptul de „uniune din ce în ce mai strânsă”. 

 
4. Concluzii 
Prezentarea succintă a domeniilor dreptului care vor fi afectate în cazul unui 

Brexit relevă complexitatea fără precedent a problemelor pe care mediul politic 
britanic va fi chemat să le soluţioneze pentru a onora votul cetăţenilor. 

Deşi sondajele de opinie anunţă o luptă foarte strânsă între tabăra pro Brexit şi 
oponenţii acesteia, nivelul ridicat de informare al cetăţenilor, dezbaterile serioase, 
studiile de impact, lipsa unor soluţii alternative satisfăcătoare (din punctul de 
vedere al costurilor) la apartenenţa la UE şi, nu în ultimul rând, uriaşele interese 
financiare şi politice, fac destul de puţin probabilă ieşirea din Uniunea Europeană a 
Marii Britanii. Problemele privind renegocierea statutului de membru în UE se vor 
concentra asupra aspectelor de recâştigare şi păstrare a suveranităţii statale, în 
domenii sensibile ca cel al competitivităţii mediului de afaceri, limitării imigraţiei, 
afacerilor interne sau al renunţării la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

Apreciem că perioada post-referendum va aduce modificări semnificative din 
acest punct de vedere asupra surselor de drept englez direct influenţate de CEDO 
sau de legislaţia Uniunii Europene. 
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